Nieuwsbrief #1
Beste lezer,

Voor u ligt onze eerste nieuwsbrief over het ontwikkelen van een “Hart in Bodegraven”.
De nieuwsbrief verspreiden we in de omgeving van de Kerkstraat, Oude Markt, Marktstraat,
Oranjelaan, Burgemeester G.R. Vonklaan, Beursstraat, Voorplein, Nieuwe Markt, Raadhuisplein
en is tevens te vinden op de website www.hartinbodegraven.nl en op Facebook. Ook kunt de
nieuwsbrief per mail opvragen bij info@hartinbodegraven.nl.

Start van het initiatief.

In oktober vorig jaar is de initiatiefgroep opgericht.
We zijn inwoners van Bodegraven en hebben als
vrijwilligers dit initiatief genomen. Na de oprichting
zijn we direct gestart met het verzamelen van alle
informatie die beschikbaar is over de herinrichting
van het centrum van Bodegraven. Aan de hand van
deze informatie is bepaald wat we willen
aanpakken. Dat is de openbare ruimte -straten en
pleinen- van en tussen het Raadhuisplein, de Oude
Markt en de Brug.

Ideeën.

Onze ideeën voor herinrichting van de openbare
ruimte zijn ontstaan dankzij de inbreng van
meerdere inwoners/ondernemers en de gemeente.
Er is ook gekeken naar de beide passages en stegen die grenzen aan het Raadhuisplein. Alle
ideeën zijn vastgelegd in een presentatie die u kunt vinden op de website
www.hartinbodegraven.nl.

Van idee naar ontwerp.

De ideeën samengevoegd met alle
informatie en kennis uit onderzoeken, is de
basis voor een schetsontwerp. Dat ontwerp
wordt de komende weken gemaakt door
landschapsarchitect Timo Cents. Hij werkt
bij www.landscape-architects.nl.

De Passages.

U kent ze wel, de poort van de
Nutspassage naast De Goudreinet en de
Raadhuispleinpassage naast De Primera.
Een lokale kunstenaar hebben we gevraagd
met ideeën te komen de passages sfeervol
en licht te maken. Een lokale architect gaat
de ideeën verder uitwerken.

Informatieavond voor iedereen.

Nadat het schetsontwerp voltooid is organiseren we een bijeenkomst met omwonenden,
ondernemers en belangstellenden. We zijn dan benieuwd naar uw mening over het ontwerp.
Het is een schets dus uw inbreng kan dit ontwerp wijzigen. Naar verwachting zal de
bijeenkomst eind april plaatsvinden.
Een hartelijke groet van de initiatiefgroep.
Gerdien Verheul, Frank Busker, Juan da Silva, Leendert Spijker, Han Koevoets
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